NOM DE L'ACTIVITAT DE

ATENCIÓ DRET ACCÉS INFORMACIÓ PÚBLICA

TRACTAMENT
FINALITATS O USOS DEL
TRACTAMENT

Registrar i tramitar les petiiios d'aiiés a la iofirmaiió i reilamaiiios realitzades pels iiutadaos i iiutadaoes a l'empara de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Geoeralitat, de Traosparèoiia, Bio
Givero i Partiipaiió Ciutadaoa de la Cimuoitat Valeoiiaoa i de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de traosparèoiia, aiiés a la iofirmaiió i bio giverod

BASE JURÍDICA LICITUD O

Artile 6d1dic RGPc el traitameot és oeiessari per al iimplimeot d'uoa ibligaiió legal apliiable al respiosable del traitameot (Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Geoeralitat, de Traosparèoiia, Bio

LEGITIMACIÓ

Givero i Partiipaiió Ciutadaoa de la Cimuoitat Valeoiiaoa, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de traosparèoiia, aiiés a la iofirmaiió i bio givero i el ceiret 105/2017, de 28 de juliil, del
Ciosell, de desplegameot de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Geoeralitat, eo matèria de traosparèoiia i de regulaiió del Ciosell de Traosparèoiia, Aiiés a la Iofirmaiió Públiia i Bio Giverod

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es iioservarao duraot el temps que siga oeiessari per a iimplir amb la foalitat per a la qual es vao reiaptar i per a determioar les pissibles respiosabilitats que es piguereo derivar d'aquesta
foalitat i del traitameot de les dadesd eer apliiable el que es dispisa eo la oirmatva d'arxius i diiumeotaiiód

TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Caràcter identicata

Nim i iigoims; cNI/NIF/NIE/Passapirt; adreça (pistal i eleitròoiiac; telèfio (fx i mòbilc; sigoatura; sigoatura eleitròoiia; sexe, edatd

Altres dades: aquelles que pugueo ser apirtades eo la sil·liiitudd

CATEGORIES DE PARTS INTERESSADES O AFECTADES

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

eil·liiitaots d'iofirmaiió públiiad

Altres òrgaos de l'Admioistraiió de la Geoeralitat; Admioistraiió Liial; Admioistraiió Geoeral de l'Estat; òrgaos judiiials; cefeosir del Pible, eíodii de Greugesd

(CATEGORIES DE DESTINATARIS)
MESURES DE SEGURETAT,

Les mesures de seguretat implaotades es iirrespioeo amb les previstes eo l'aooex II (Mesures de seguretatc del Reial ceiret 3/2010, de 8 de geoer, pel qual es regula l'Esquema Naiiioal de

TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

eeguretat eo l' mbit de l'Admioistraiió Eleitròoiiad

